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YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA V. 2018, versio 1.7
1. YLEISÖTILAISUUDEN YLEISTIEDOT
1.1 Tilaisuuden nimi
Suunnitelma on soveltuvin osin voimassa kaikissa julkisissa ja
yksityisissä Voimantalolla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa
vaikka osanottajamäärä olisikin alle 200 henkilöä.
Mikäli yleisötilaisuuteen arvioidaan olevan tulossa yli 200 henkilöä, tätä pelastussuunnitelmaa tarkennetaan tarvittavilta osin
ja se tulee lähettää 14 vrk ennen tilaisuutta os.
palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi
1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteys- Västilän Voima ry
tietoineen)
(yhdistyksen nimenkirjoittajat)
Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja, puh. 040 937 588
Tauno Kaskela, varapuheenjohtaja, puh. 050 365 2636
Ulla Kättö, sihteeri, puh. 040 700 3739
1.3 Järjestämispaikka (Paikan
nimi ja osoite)

Västilän Voimantalo
Längelmäen kirkkotie 96, 35270 Västilä
karttakoordinaatit lon=24.72563 lat=61.65296

1.4 Ajankohta ja aukioloajat

Seuran omat tilaisuudet ja ulkopuolisten tekemät talon tai sen
osien käyttövarausten ajankohdat ja varauksen tarkoitus nähtävillä
reaaliajassa sähköisessä kalenterissa Västilän voiman kotisivuilla www.vastilanvoima.fi

1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt
selvitys tilaisuuden luonteesta)

1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön
laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.)

1.7 Muuta yleistä

Järjestettävät tilaisuudet voivat olla yksityishenkilöiden järjestämiä tapahtumia tai perhejuhlia (kuten häät, syntymäpäivät, muistotilaisuudet) tai seurojen ja yhdistysten järjestämiä tilaisuuksia
(esim. kokoukset, illanvietot, saunaillat jne.).
Seuran omat tilaisuudet voivat olla sisäliikuntatapahtumia (jumpat, sisäpallopelit jne.), urheilukilpailujen info- tai palkintojenjakotilaisuuksia, seuran järjestämät juhlat (kuten kesäjuhlat, pikkujoulut jne.), maksulliset huvitilaisuudet (kuten tanssit, karaoket tai
diskot)
Yksityisten järjestämissä perhejuhlissa yleisömäärä enintään
n. 120 henkilöä. Seuran järjestämissä sisäliikuntatapahtumissa
enimmäismäärä on n. 30, seuran omissa juhlissa n. 100 – 120 ja
huvitilaisuuksissa enintään n. 300 henkilöä. Yleisön liikuntarajoitteisuus on mahdollista erityisesti yksityistilaisuuksissa, eikä poissuljettua myöskään seuran omissa tilaisuuksissa.
Seuran järjestämissä tansseissa ja juhlissa keskiolutanniskelu tai tarjoilu on mahdollista mutta ei pääsääntöistä.
Yksityistilaisuuksissa alkoholitarjoilu on tilojen varaajan vastuulla eikä sitä seuran puolesta rajoiteta.
Voimantalon suurin sallittu henkilömäärä on 320.
Suuren salin takaoven hätäpoistuminen erityisesti liikuntarajoitteisille (ulkona kulkuluiska pihatasolle, ei jyrkkiä portaita).
Myös mahdollisen sairauskohtauksen saaneen tai esim. liikuntaharjoituksessa loukkaantuneen henkilön kuljettaminen hoitoon on
suositeltavaa takaoven kautta, koska sinne voi ohjata ambulanssin
tai muun ajoneuvon.
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2. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDEN
AIKANA
Tehtävä
2.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö

joka vastaa koko tapahtumasta)

Nimi tai (lukumäärä)

Puh. nro

Seuran järjestämissä julkisissa
huvitilaisuuksissa järjestyksenvalvojien esimieheksi tai tilaisuuden johtajaksi nimetty henkilö.
Seuran omissa yleisötapahtumissa (juhlat, pikkujoulut,
urheilukilpailujen palkintojen
jako jne.) seuran puheenjohtaja
tai johtokunnan nimeämä henkilö.
Yksityistilaisuuksissa talon varauksesta vastaava tai hänen
nimeämänsä henkilö

2.2 Turvallisuudesta vastaava

2.3 Rakenteista vastaava
2.4 Järjestyksenvalvojat (määrä)
sekä vastuuhenkilö

Nimetään jokaiseen tilaisuuteen
erikseen sen mukaan, kun esim.
huvilupa edellyttää.
Luettelo seuran kortillisista järjestyksenvalvojista erillisessä
luettelossa
2.5 Onnettomuustiedottamisesta Seuran puheenjohtaja Jyrki
vastaava
Tuomaala
2.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana

2.7 Pelastushenkilöstö (määrä)
sekä vastuuhenkilö tapahtuman
aikana
2.8 Muu henkilöstö
Avaimen haltijat asuvat lähellä
Voimantaloa

ks. kohta 7.3 suunnitelman lopussa

040 937 5882 VäVo ry
045 126 8130 oma

Ensisijaisesti tehdään sopimus
Oriveden SPR-toimintaryhmän Puhelinnumero 045 866 9638
kanssa. Isoissa urheilutapahtumissa kuten Västilän Maraton,
informoidaan päivystävää lääkäriasemaa (Acuta ja Jämsän
sairaala) etukäteen

Keittiövastaavat:
Marjatta Ylönen (avain on)
Tarja Kaskela (avain on)
Maarit Vainikkala (avain on)

040 592 1273
050 351 3058
0500 172 155
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3. LIITTYMINEN ALUEEN PELASTUSTOIMEEN TAPAHTUMAN AIKANA
3.1 Pelastuslaitos (yhteystiedot)

Pirkanmaan aluepelastuslaitos, Oriveden sammutusyksikkö
Eräjärven VPK
Keski-Suomen pelastuslaitos / Stenberg 0400 649154
Länkipohjan paloasema (VPK)
Längelmäen VPK, päällikkö Timo Martiskainen puh. 0400 380 832

3.2 Pelastuslaitoksen toimintavalmiusaika tapahtumaan

32 – 34 min (Oriveden yksikkö, lähtee aina)
VPK:n yksiköiden toimintavalmiusaikaa ei voi arvioida tarkkaan

3.3 Hätänumerot

Hätäkeskus 112, (pelastuslaitos, ambulanssi, poliisi)
Myrkytystietokeskus 09 471977, 094711

3.3 Ensiapuasemat

Ensiapu Acuta (Tays) (03) 311611
ensisijainen vakavien tapausten varalta
Jokilaakson terveyden ensiapu, 020 638 3333 tai 014 718 075
Jämsän sairaala, Sairaalantie 11, Jämsä
mahdollinen ulkopaikkakuntalaisten osalta vakavissa tapauksissa

3.3.1 EA -toimintaryhmät

Oriveden terveysasema (03) 5655 4808
Sairaalantie 6 Orivesi, ei viikonloppuisin jolloin Acuta
Kangasalan terveyskeskus (03) 5655 4025
Herttualantie 28, Kangasala
SPR Oriveden toimintaryhmä pj Satu Yrjölä
Puh. 045 866 9638
orivesi@punainenristi.fi tai orivedenoasto@gmail.com
Oriveden Ea-ryhmä, ryhmän vetäjä on Satu Yrjölä.
3.3.2 EA -kouluttajat

Lähimmät muut toimivat SPR Ea-toimintaryhmät:
Kangasala, Heikki Rautonen, puh. 040 831 2726
Jämsä, Katja Järvinen puh. 040 585 9248, päivystystilaukset puh. 0400 963 858.
Länsi-Teisko Juha Kuusjärvi puh. 0400 407 219
SPR Hämeen piiri, Pirjo Mattila, puh. 040 589 5779
pirjo.mattila@punainenristi.fi
Ea-kurssit, Sari Reinikainen (ea-koulutukset)
p. 040 352 2020, sari.reinikainen@punainenristi.fi
”Yksityinen” hätäensiapukouluttaja Marko Vilen,
Pirkanmaan Aluepelastuslaitos, Linnainmaan paloasema,
puh. 041 543 6948, vilenmarko@hotmail.com
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4. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY
SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)
Riskitekijä

Ennaltaehkäisy

Pelastamistoimenpiteet
(erillinen toimintaohje)

4.1 Tulipalo

Elävien kynttilöiden käyttö on
pääsääntöisesti kielletty sisätiAvotulen varomaton käsittely
loissa. Poikkeus on kahvila,
missä emäntä / henkilökunta
vastaa niiden sijoittamisesta ja
valvonnasta. Salissa sallitaan
pöydissä lämpökynttilät lasiastioissa tai vesiastiassa kelluvat
pienet koristekynttilät
Tupakointi on sallittu vain ulTupakointi
kona, talon läheisyydessä vain
merkityillä tupakointipaikoilla
(pääportaiden alapäät, grillikatos talvella ja sateella)
Ulkotulet
Ulkotulien käyttö on sallittu
vain palamattomalla alustalla
(lumi, sora) vähintään 5 m etäisyydellä rakennuksesta tai ulkoportaista ja vähintään 10 m
etäisyydellä pysäköidyistä autoista
Huolehditaan nuohouksesta,
Puulämmitteiset tulisijat salissa ei liikalämmittämistä.
(valurautakamiina) ja kahvilassa Salin kamiinaa saa lämmittää
(muurattu takka)
vain Voiman vastuuhenkilöt,
pääsääntöisesti kamiinaa ei
lämmitetä yleisötilaisuuksien
aikana.
Keittiössä ja kahvilassa on toistaiseksi patteritoiminen palohälytin, keittiössä on kaksi sammutuspeitettä. Keskitetty paloil-

Voiman kesäjuhlien aikana vähintään kaksi jauhesammutinta
siirretään ulos grillikatokselle
(nestekaasugrilli, lätynpaistoa)
Västilän maratonin ja syyshölkän aikana siirretään yksi jauhesammutin sisältä ulkorakennuksen saunalle kisojen ajaksi.

Hormit nuohottu viimeksi
kesällä 2015.
Nuohotaan kesällä 2018.
Kulku katolle järjestetty ullakolta miesluukun kautta.

maisinjärjestelmä toteutetaan tou-

Tahallinen tuhopoltto / ilkivalta kokuussa 2018 siten, että järjesRakennus sijaitsee yksinäisellä
paikalla ja on erittäin paloherkkää
materiaalia.
Edellä mainituista seikoista johtuen sinänsä epätodennäköisestä
tuhopoltosta tai mahdollisesta ilkivaltaisesta tai varomattomasta
tulenkäsittelystä rakennuksen läheisyydessä koituvat seuraukset
voivat olla rakennukselle erittäin
vakavat.

telmä tekee etähälytyksen vastuuhenkilön matkapuhelimeen.
Rakennuksen seinustoille tai alustaan ei anneta kerääntyä palavaa
materiaalia kuten rakennustarpeita
tai – jätteitä ym.

Vastuuhenkilö hälyttää heti palokunnan ja ellei pääse itse paikalle
opastamaan hälyttää jonkun
VäVo:n johtokunnan tai Voimatoimikunnan jäsenen paikalle
opastamaan.

Pääportaiden ulkovalaistus pidetään pimeänä aikana kytkettynä
vähintään liiketunnistimen avulla

Palotarkastus on suoritettu
syksyllä 2017
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Pääsääntöisesti ei voida ennalta Nopea avun hälyttäminen / asiEsim. sydänkohtaus tanssien tai estää, kuitenkin esim. ohjattaantunteva ensiapu
ohjatun jumpan aikana (ei tovan liikuntasuorituksen vetäjän
dennäköistä mutta mahdollista, verryttely- ja suoritusohjeiden
sattuessaan seuraus voi olla
noudattaminen on tärkeää
vakava / hengenvaarallinen)
4.3 Tapaturma
Nopea avun hälyttämien / asianSisäliikuntatapaturma / -loukEi voida kokonaan ennalta estää tunteva ensiapu
kaantuminen (on mahdollista,
noudatettava kuitenkin esim.
sattuessaan seuraus harvoin
pelivuoroja ja tarpeettoman
Osa järjestyksenvalvojista osalvakava / hengenvaarallinen)
raisua peliä ja riskinottoa, erilistui hätäEA-kurssille v. 2013
tyisesti joukkuepeleissä
aikana, uusi kurssi suunnitteilla
syyskesälle 2018
4.2 Sairaskohtaus

EA-välineiden hyödyntäminen
4.4 Liikenne

Ei ole riskitekijä Voimantalolla
tapahtuvissa tilaisuuksissa,
koska esim. pysäköinti tapahtuu
Voimantalon tontilla (ei tien
ylitystä jalan).
Isoissa urheilutapahtumissa
(esim. maraton) ja ulkoilmajuhlissa (esim. kesäjuhlat)
voi tien ylitys Voimantalon ja
urheilukentän välillä olla riskialtis, nopeusrajoitus 50 km/t
Myös tien reunaan pysäköinti
voi aiheuttaa jalan liikkuville
ohi ajavien autojen aiheuttamia
vaaratilanteita erityisesti
pimeänä aikana. Tiellä ei liittymän kohdalla ole katuvaloja.

Asetetaan varoittavat liikennemerkit (tai varoituskolmiot)
lähestymissuuntiin tien varteen
ja järjestysmies tielle ohjaamaan esim. maratonin lähdön
ajaksi.

4.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet

yleensä ei ole
4.6 Mahdolliset tehosteet

Esim. ilotulitusraketit ja –
ammukset, jätkänkynttilät
4.7 Pääsiäiskokko

Saa käyttää vain lumisena
aikana Voimantalon pihaalueella valvotusti, ei autojen
samanaikaista pysäköintiä.
Poltetaan yleensä Pääsiäislauantaina klo 19

Lupa maanomistajalta (Oriveden kaupunki) liikuntapäällikkö
Roope Marski tai kenttämestari
Mauri Önkki.
Ilmoitus Pelastuslaitokselle.

4.8
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5. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia
5.1 Alkusammutuskalusto (mää-

rä, laatu ja sijoitus, koulutus)

Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen)
Keittiössä on kaksi palopeitettä lieden ja uunin läheisyydessä,
kahvilassa takan vieressä 6 kg ABC-sammutin, eteisessä vessojen
vieressä 6 kg ABC-sammutin, salissa takaseinällä kamiinan vieressä 6 kg ABC-sammutin.
Takahuoneessa (saunan pukuhuone) 6 kg ABC-sammutin
Sammuttimien seuraava tarkastus 3 / 2020

5.2 Ensiapuvälineistö, ensiapupaikka ja EA -henkilöiden koulutus

Ensiapuvälineistö sisältää mukaan otettavan EA-laukun sekä
laastari- ja sidekaapin, joka sisältää myös kylmäpakkauksia.
Sijainti näyttämön vieressä välitilan takaseinällä, sijainti merkitty
(vihreä risti) siten että näkyy saliin
Toinen laastari- ja sidekaappi sijaitsee keittiötilassa, kaapissa
myös silmähuuhdepullo ja palovammasiteitä, opastus merkitty
kahvilan puolelta (vihreä risti).
Isommissa urheilutapahtumissa käytetään SPR:n toimintaryhmiä
tai muita EA-koulutettuja henkilöitä. Sopimus tai päätös henkilöistä tehdään tilaisuuskohtaisesti erikseen

5.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka

Västilän urheilukenttä, Voimantaloa vastapäätä maantien toisella
puolella

5.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu
onnettomuustilanteessa)

Eteistilan pääoven kautta piha-alueelle tai salin takaoven kautta
(erityisesti liikuntarajoitteiset) talon takaa piha-alueelle.
Piha-alueelta siirtyminen maantien yli urheilukentälle, (kokoontumis- ja evakuointipaikka)
Näyttämöllä tai saunatiloissa oleskeleville nopein hätäpoistumistie on saunan pukuhuoneen oven kautta (talon pohjoispääty)

5.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan
hälyttäminen)

Palovaroitinjärjestelmä on rakenteilla kevät 2018. Yleisö- ja huvitilaisuudessa tulipalotilanteessa järjestysmiesten tehtävänä on
varoittaa yleisöä huutamalla tai esim. orkesterilaitteiden äänentoistolaitteilla sekä hälytettävä lisää järjestysmiehiä käynnistämään ja opastamaan evakuointia / talosta poistumista, palokunnan ja muun pelastusvälineistön hälyttämistä sekä tarkastettava
että kaikki tilat tulevat tyhjennettyä henkilöistä.
Yksityistilaisuuksissa tulee toimia soveltuvin osin samalla tavalla, hälyttämisestä vastaa tilojen varaaja tai tämän edustaja.
Tilojen vuokrasopimuksessa on ehto pelastussuunnitelmaan
tutustumisesta
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Voimantalon julkisivu (pohjoispuoli); pääportaille johtavat tiet

5.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin
pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen)

Voimantalon takasivu (eteläpuoli); salin varapoistumisovelle
talon taakse johtava loivasti nouseva sorapintainen n. 3 m leveä
tie, alkaa grillikatokselta, voi ajaa talon ympäri takapäätyyn.
Voimantalon takapääty (länsipuoli); etupihan kentän pohjoispäästä johtaa sorapintainen, nouseva tieura talon päätyyn (saunatilojen varapoistumistie).

5.7 Muut turvallisuusjärjestelyt

Eläviä kynttilöitä saa käyttää ainoastaan kahvilassa pääemännän
valvonnassa. Salissa sallitaan pöydissä lämpökynttilät lasiastioissa tai vesiastiassa kelluvat pienet lämpökynttilät
Ulkotulien polttaminen on sallittu ulkona vähintään 5 m etäisyydellä rakennuksesta tai portaista, ulkotulet saa asetella maahan
vain sora- tai kivialustalle tai lumiselle pohjalle, autojen läheisyydessä etäisyys vähintään 10 m.
Tupakointi on sallittu ulkona, lähellä rakennusta vain merkityillä
tupakointipaikoilla (portaiden alapäät, grillikatos sateella)
Sähköpääkeskus, sähköosakeskus, laitehuone (missä maalämpökompressori, varaaja sekä tärkeimmät vesisulut) ensiapuvälineet
ja palosammutuskalusto on merkitty tämän suunnitelman liitteenä
olevaan rakennuksen pohjakuvaan
Aluepalomestari Heikki Kojo,
sähköposti heikki.kojo@tampere.fi
Matkapuhelin 0400 610 125
palotarkastaja Heli Koskinen, sähköposti
heli.a.koskinen@tampere.fi
Matkapuhelin 0400 706 422
Oriveden Paloasema, Kääjäntie 5 B.
Pelastuslaitoksen vaihde 03 565 612

6. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia
6.1 Pysäköintijärjestelyt

Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin)

Pysäköinti on sallittu Voimantalon etupihan kentällä,
varapysäköintipaikka on maantien reuna (Längelmäen kirkkotie)
Voimantalon kohdalla.
Urheilukentällä (omistaa Oriveden kaupunki) pysäköinti on pääsääntöisesti kielletty. Urheilukentän käyttöön liittyvissä asioissa
yht. kenttämestari Mauri Önkki, puh. 050 62 720
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Tämä pelastussuunnitelma on saatettu Voimantalolla huvitilaisuuksissa toimivien järjestyksenvalvojien ja keittiöhenkilöstön
tietoon huhtikuussa 2018.

6.2 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon

Yksityistilaisuuksien osalta suunnitelman olemassaolo saatetaan
ennakolta varauksesta vastuussa olevan henkilön tietoon tilojen
varaussopimusta tehtäessä.
Pelastussuunnitelma on nähtävissä sähköisesti myös Västilän
Voiman kotisivuilla (mm. tilojen vuokraajat)
http://www.vastilanvoima.fi/?ki=fi&sivu=7&alasivut=
6.3 Muut viranomaiset, joita tiedotettu tapahtumasta.

Pia-Maria Ahonen, Oriveden kulttuuritoimen johtaja,
mm. OSKO:n kurssit Voimantalolla, puh.040 596 3087,
sähköposti pia-maria.ahonen@orivesi.fi
Roope Marski, Oriveden kaupungin liikunta päällikkö
mm. liikuntatapahtumat, kurssit, leirit, puh
sähköposti roope.marski@orivesi.fi
Petteri Lähteenmäki, Oriveden kaupungin nuorisotoimi
mm. nuorten leirit ja tapahtumat, puh.
sähköposti petteri.lahteenmaki@orivesi.fi
Jyrki Tuomaala, puh. 045 1126 8130
7.3 Västilän Voiman järjestykJukka Tuomaala, puh. 0400 239 020
senvalvojat
Teuvo Myllymäki, puh. 050 533 6360
Käytetään tehtäviin suostumuksen- Ahti Ylönen, puh. 0400 380 822
Ahti Lahtinen puh. 040 571 4969
sa mukaan yksittäistapahtumissa,
talkootyötä.
Eero Tuomaala, puh. 044 377 8404
Talkoolaisten tapaturmavakuutus
Annukka Enervi, puh.050 525 7985
on Vakuutus Turvassa.
Pirjo Uusitalo, puh. 040 754 1644
Sylvia Oksanen, puh. 040 592 3843
Tuomas Lemmetty, puh. 040 751 7142
Pekka Lindroos, puh. 040 551 5859
Miikka Tuomaala, puh. 0400 709 890
Pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaisen tiedoksi 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuutta.
Suunnitelma lähetetään sähköpostitse osoitteeseen: palomestarit.pirkanmaa@tampere.fi .
Pelastusviranomaiselle on varattava tilaisuus tarkastaa yleisötilaisuuden turvallisuusjärjestelyt ennen tilaisuuden
aloittamista.

Allekirjoitukset ja nimen selvennykset

Aika ja paikka:

Orivesi 8.4.2018

Jyrki Tuomaala, seuran puheenjohtaja
(Tapahtuman johtaja)

Tauno Kaskela, seuran varapj.
(Tapahtuman turvallisuudesta vastaava)
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LIITTEET
1. Karttaliite (talon pohjakuva), josta selviää alkusammutuskaluston paikat, ensiapupaikat ja ensiapuvälineiden sijoituspaikat, kokoontumis- /evakuointipaikat, poistumistiet alueelta, sähköpääkytkin, pelastustiet, lähialueen pysäköintijärjestelyt sekä esiintymislavan ja yleisön paikat ja muu tarpeellinen informaatio.

2. Ohje hätäilmoituksen tekemisestä, Ohje yleisön varoittamisesta, henkilökunnan hälyttämisestä
ja pelastustoiminnan aloittamisesta. Nämä ohjeet on oltava näkyvillä ravintolassa, virvokkeiden
myyntipisteissä ja muissa tarpeelliseksi katsottavissa paikoissa.
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